
 

AM\1141404PL.docx  PE614.282v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

6.12.2017 A8-0387/1 

Poprawka  1 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0387/2017 

Notis Marias 

Prace Komisji Petycji w roku 2016 

2017/2222(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw J a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ja. mając na uwadze, że zwiększenie 

bezpośredniego udziału obywateli w 

podejmowaniu decyzji na szczeblu UE i 

podniesienie jakości procesu decyzyjnego 

jest możliwe wyłącznie w oparciu o 

demokratyczne sprawowanie rządów 

zapewniające pełną przejrzystość, 

skuteczną ochronę praw podstawowych i 

uwzględnianie wniosków obywateli w 

programie politycznym UE; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/2 

Poprawka  2 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0387/2017 

Notis Marias 

Prace Komisji Petycji w roku 2016 

2017/2222(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw X 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

X. mając na uwadze, że Europejska 

Rzecznik Praw Obywatelskich Emily 

O’Reilly przedstawiła Komisji Petycji 

swoje sprawozdanie roczne za rok 2015 na 

posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2016 r. 

oraz że sprawozdanie roczne Komisji 

Petycji opiera się z kolei częściowo na 

sprawozdaniu rocznym Europejskiej 

Rzecznik Praw Obywatelskich; 

X. mając na uwadze, że Europejska 

Rzecznik Praw Obywatelskich Emily 

O’Reilly przedstawiła Komisji Petycji na 

posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2016 r. 

swoje sprawozdanie roczne za rok 2015, z 

którego wynika, że większość skarg 

otrzymanych przez Rzecznik Praw 

Obywatelskich dotyczyła braku 

przejrzystości, a zwłaszcza odmowy 

udzielenia przez instytucje UE dostępu do 

dokumentów lub informacji; mając na 

uwadze, że Europejska Rzecznik Praw 

Obywatelskich napotkała również inne 

problemy, w odniesieniu których zamierza 

podjąć działania, w szczególności 

dotyczące skutecznej ochrony praw 

podstawowych, przejrzystości procesu 

decyzyjnego w UE, przejrzystości lobbingu 

oraz kwestii etycznych związanych z 

obowiązkami byłych komisarzy i 

przypadkami efektu „drzwi obrotowych”; 

mając na uwadze, że sprawozdanie roczne 

Komisji Petycji opiera się z kolei 

częściowo na sprawozdaniu rocznym 

Europejskiej Rzecznik Praw 

Obywatelskich; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/3 

Poprawka  3 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0387/2017 

Notis Marias 

Prace Komisji Petycji w roku 2016 

2017/2222(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 2a. przypomina, że petycje 

umożliwiają Parlamentowi i innym 

instytucjom UE nawiązanie bliższego 

kontaktu z obywatelami UE 

odczuwającymi skutki stosowania prawa 

UE na różnych szczeblach administracji; 

uważa, że zdolność do zapewnienia pełnej 

przejrzystości, bezpośredniego 

zaangażowania obywateli, pełnej ochrony 

praw podstawowych, wyraźnej poprawy 

reagowania instytucji UE w zakresie 

rozwiązywania problemów zgłaszanych 

przez obywateli, jak również zacieśniona 

współpraca instytucji UE i innych 

organów UE z władzami krajowymi, 

regionalnymi i lokalnymi są istotnymi 

sposobami na umacnianie demokratycznej 

legitymacji procesu decyzyjnego w Unii i 

odpowiedzialności za niego; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/4 

Poprawka  4 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0387/2017 

Notis Marias 

Prace Komisji Petycji w roku 2016 

2017/2222(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. wzywa Komisję do dostarczenia 

precyzyjnych danych statystycznych 

dotyczących liczby petycji, które 

doprowadziły do wszczęcia postępowania 

EU Pilot lub postępowania w sprawie 

uchybienia zobowiązaniom państwa 

członkowskiego; zwraca się ponadto o 

regularne przesyłanie sprawozdań 

dotyczących spraw związanych z 

toczącymi się postępowaniami lub 

procedurami oraz dokumentów 

wymienianych w ramach postępowań EU 

Pilot lub postępowań w sprawie uchybienia 

zobowiązaniom państwa członkowskiego 

po ich zamknięciu, zgodnie z 

orzecznictwem Europejskiego Trybunału 

Sprawiedliwości, tak aby ułatwić 

zorganizowany dialog i skrócić czas 

rozstrzygania sporów; wzywa Komisję do 

omawiania tych sprawozdań z Komisją 

Petycji, przy aktywnym zaangażowaniu ze 

strony wiceprzewodniczącego 

odpowiedzialnego za stosowanie i 

upraszczanie prawa; 

14. wzywa Komisję do dostarczenia 

precyzyjnych informacji dotyczących 

petycji, które doprowadziły do wszczęcia 

postępowania EU Pilot lub postępowania w 

sprawie uchybienia zobowiązaniom 

państwa członkowskiego; wzywa Komisję 

do zapewnienia pełnego i terminowego 

dostępu do dokumentów dotyczących 

procedury EU Pilot oraz postępowań w 

sprawie uchybienia zobowiązaniom 

państwa członkowskiego będących w toku 

celu zapewnienia najwyższego poziomu 

ochrony demokratycznych praw 

obywateli; zwraca się ponadto o regularne 

przesyłanie dokumentów wymienianych w 

ramach postępowań EU Pilot lub 

postępowań w sprawie uchybienia 

zobowiązaniom państwa członkowskiego 

po ich zamknięciu, zgodnie z 

orzecznictwem Europejskiego Trybunału 

Sprawiedliwości, tak aby ułatwić 

zorganizowany dialog i skrócić czas 

rozstrzygania sporów; wzywa Komisję do 

omawiania tych dokumentów i informacji 

z Komisją Petycji, przy aktywnym 

zaangażowaniu ze strony 

wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego 

za stosowanie i upraszczanie prawa; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/5 

Poprawka  5 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0387/2017 

Notis Marias 

Prace Komisji Petycji w roku 2016 

2017/2222(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

22. zwraca uwagę na wsparcie komisji 

udzielane europejskiej inicjatywie 

obywatelskiej; zwraca uwagę na wniosek 

Komisji Europejskiej dotyczący przeglądu 

rozporządzenia w celu zwiększenia jego 

znaczenia jako narzędzia udziału w 

procesach demokratycznych; wyraża 

ubolewanie, że Komisja Europejska nie 

zdołała należycie uwzględnić najnowszych 

prac nad rezolucją nieustawodawczą w 

sprawie europejskiej inicjatywy 

obywatelskiej, w szczególności opinii 

Komisji Petycji, a tym samym nie była w 

stanie w pełni przestrzegać porozumienia 

międzyinstytucjonalnego; domaga się, by 

Komisja Europejska uwzględniła opinię 

Komisji Petycji podczas zbliżającej się 

procedury ustawodawczej, w celu 

osiągnięcia pełnego i skutecznego 

zaangażowania obywateli UE w proces 

podejmowania decyzji na szczeblu UE za 

pośrednictwem europejskiej inicjatywy 

obywatelskiej; 

22. zwraca uwagę na wsparcie komisji 

udzielane europejskiej inicjatywie 

obywatelskiej; zwraca uwagę na wniosek 

Komisji Europejskiej dotyczący przeglądu 

przedmiotowego rozporządzenia; uważa, 

że w celu zwiększenia znaczenia 

europejskiej inicjatywy obywatelskiej jako 

narzędzia udziału w procesach 

demokratycznych należy podjąć wszelkie 

niezbędne środki służące zapewnieniu 

przedstawienia wniosku ustawodawczego 

w odniesieniu do europejskich inicjatyw 

obywatelskich zakończonych 

powodzeniem; wyraża ubolewanie, że 

Komisja Europejska nie zdołała należycie 

uwzględnić najnowszych prac nad 

rezolucją nieustawodawczą w sprawie 

europejskiej inicjatywy obywatelskiej, a 

tym samym nie była w stanie w pełni 

przestrzegać porozumienia 

międzyinstytucjonalnego; domaga się, by 

Komisja Europejska uwzględniła znaczący 

wkład Komisji Petycji w swoich przyszłych 

działaniach w celu osiągnięcia pełnego i 

skutecznego zaangażowania obywateli UE 

w proces podejmowania decyzji na 

szczeblu UE za pośrednictwem 

europejskiej inicjatywy obywatelskiej; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/6 

Poprawka  6 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0387/2017 

Notis Marias 

Prace Komisji Petycji w roku 2016 

2017/2222(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 22a. ubolewa, że Komisja nie korzystała 

w stanowczy sposób z przysługującego jej 

prawa do kontroli, tak aby zapobiec 

wprowadzaniu do obrotu na jednolitym 

rynku zanieczyszczających środowisko 

samochodów z silnikiem Diesla, które w 

dużym stopniu przyczyniają się do 

przekraczania dopuszczalnych wartości 

emisji NO2 do atmosfery i które nie są 

zgodne z przepisami UE dotyczącymi 

homologacji i emisji zanieczyszczeń 

pochodzących z lekkich pojazdów 

pasażerskich i użytkowych; przypomina, 

że kwestia ta stanowi nieodłączną część 

obaw obywateli, którzy skorzystali z prawa 

do składania petycji, aby domagać się 

skutecznej ochrony zdrowia ludzi, 

środowiska i praw konsumentów; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/7 

Poprawka  7 

Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0387/2017 

Notis Marias 

Prace Komisji Petycji w roku 2016 

2017/2222(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 22b. podkreśla, że w celu zapewnienia 

najwyższego poziomu ochrony 

demokratycznych praw obywateli zasadą 

powinny być pełna przejrzystość i pełny 

dostęp obywateli do dokumentów 

instytucji UE; uważa, że w związku z tym 

należy niezwłocznie przedstawić wniosek 

dotyczący zmiany rozporządzenia (WE) nr 

1049/2001; 

Or. en 

 

 


